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6 APLICAÇÕES

6.1 Introdução

Entre as muitas utilizações de um MDT, encontram-se o cálculo da correção de

terreno (CT) e do efeito indireto (Nind).

A CT é uma das reduções aplicadas à aceleração da gravidade e o efeito direto

surge devido ao processo de redução gravimétrica das massas externas ao geóide.

Este capítulo apresenta as linhas gerais e referências sobre os assuntos, sem apro-

fundar o desenvolvimento matemático.

6.2 Correção de Terreno

O efeito gravitacional das massas topográficas, localizadas acima do geóide, neces-

sita ser considerado em várias aplicações da geodésia física, como no cálculo das anomalias

da gravidade e das ondulações do geóide.

Como já descrito no Capítulo 4 na Seção 4.3, a determinação do geóide através

de dados gravimétricos envolve a solução do Problema do Valor do Contorno da Geodésia,

PVCG, que pressupõe duas condições (HEISKANEN; MORITZ, 1967; GEMAEL, 1999):

• as medidas gravimétricas devem ser feitas sobre a superfície geoidal; e

• não devem existir massas externas ao geóide.

A primeira condição é atendida de maneira mais simples fazendo uso da chamada

correção ar livre, que reduz o valor observado da gravidade ao geóide .

Já a segunda condição pode ser atendida através do método de condensação

de Helmert (LAMBERT, 1930), por meio do qual as massas topográficas são removidas
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(remoção do platô de Bouguer) e subseqüentemente recolocadas no interior do geóide,

considerando as massas externas com uma densidade específica.

Como o platô definido possui espessura constante e equivalente à altitude da

estação P, podem ocorrer massas no entorno desse ponto que não são consideradas ou que

são removidas sem que existam. Para que esse problema seja resolvido e a anomalia de

Bouguer refinada, é necessária a adição de uma componente devido às massas topográficas

que não foram consideradas acima da estação P (A - Figura 138) e uma componente para

corrigir a massa incorretamente considerada abaixo dessa estação (B - Figura 138).

Figura 138: Correção de terreno
Fonte: Hammer (1939)

Hayford e Bowie (1912) foram os primeiros pesquisadores a identificar a necessi-

dade de se aplicar uma correção na atração gravitacional devido às ondulações do terreno

ao redor de uma estação. Bullard (1936) introduziu a correção de terreno e um termo

de correção da curvatura do platô de Bouguer. No primeiro caso utilizou as tabelas de

Cassini, Dore e Ballarin (1937), até uma distância de 166,735 km (1,5◦) da estação. Ham-

mer (1939) modificou o sistema proposto por Hayford e Bowie (1912), obtendo uma alta

precisão para distâncias a mais de 22 km da estação. Este método começou, então, a ser

aplicado em pesquisas no campo de gravidade.

Hammer (1939) apresentou um exemplo de um perfil topográfico da montanha

Madera no Texas, que possui uma estrutura geológica muito íngreme, comparando o perfil

da anomalia de Bouguer com e sem a inclusão da CT (Figura 139). Nesse caso, que pode

ser considerado extremo, a correção é de vários miligals, mostrando que a correção de

terreno não pode ser negligenciada em áreas montanhosas.

O método de Hammer (1939) para a correção do terreno considera a divisão da

área ao redor da estação em zonas e compartimentos circulares. A diferença de altitude

entre o ponto de cálculo e cada compartimento ao seu redor é estimada, possibilitando
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Figura 139: Perfil gravimétrico através da montanha Madera no Texas
Fonte: Hammer (1939)

o cálculo do efeito dessas massas na estação. Alguns detalhes do método de Hammer

podem ser vistos na Figura 140 e na Tabela 37, sendo R1 e R2 os raios interno e externo

da zona e NC o número de compartimentos de uma dada zona. Hammer considerou a

influência até a zona M, porém a Tabela 37 contém zonas adicionais até 10◦ apresentadas

por Nowell (1999).

A fórmula clássica de correção de terreno é dada por (HEISKANEN; MORITZ, 1967):

c(xp, yp) =
GρR2

2

∫∫

E

[h(x, y) − h(xp, yp)]
2

l3(xp − x, yp − y)
dxdy (6.1)

onde G é constante gravitacional de Newton;

ρ é a densidade das massas topográficas assumida constante e igual a 2,67 g cm−3;

R é o raio de uma esfera aproximada ao geóide global;

(xp, yp) é a coordenada do ponto de cálculo;

(x, y) são as coordenadas dos pontos do MDT;

h é altitude do ponto acima do nível médio do mar;

E denota a área de integração da superfície;

l(xp − x, yp − y) é o kernel definido como uma distância entre os pontos (xp, yp) e (x, y):

l(xp − x, yp − y) =

[

(xp − x)2 + (yp − y)2

]1/2

(6.2)
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Figura 140: Zonas e compartimentos de Hammer (1939)
Fonte: Hammer (1939)

A Equação 6.1 e o método de Hammer (1939) geram resultados idênticos. Porém,

o processo para o cálculo da correção de terreno nos compartimentos para cada estação

topográfica consome muito tempo e está sujeito a erro humano.

Uma alternativa mais rápida e automatizada para a obtenção dessa correção é a

aplicação da Equação 6.1 como uma integral de convolução sobre uma grade regular de

MDT. Dessa forma, é possível a utilização da transformada rápida de Fourier (2D-FFT)

através da relação:

F{a ∗ b} = F{a}F{b} (6.3)

onde a ∗ b é chamada de convolução das funções a e b, e F{a} e F{b} são as transfor-

madas de Fourier de a e b, respectivamente (SPIEGEL, 1977). A Equação 6.3 é aplicada à

Equação 6.1, onde a função a é o termo [h(x, y) − h(xp, yp)]
2 e a função b corresponde a

l−3(xp − x, yp − y). Os detalhes do desenvolvimento desta integral de convolução é dada

na publicação de K.P.Schwarz, Sideris e Forsberg (1990). O programa em FORTRAN77
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Tabela 37: Zonas de Hammer
Fonte: Nowell (1999)

Zona R1 R2 NC

m m

A 0,0 2,0 1

B 2,0 16,6 4

C 16,6 53,3 6

D 53,3 170,1 6

E 170,1 390,1 8

F 390,1 894,9 8

G 894,9 1.530 12

H 1.530 2.615 12

I 2.615 4.469 12

J 4.469 6.653 16

K 6.653 9.903 16

L 9.903 14.742 16

M 14.742 21.944 16

(N) 21.944 33.000 20

(O) 33.000 50.000 20

(P) 50.000 75.000 20

(Q) 75.000 110.000 20

(R) 110.000 166.735 20

(S) 166.735 230.000 24

(T) 230.000 315.000 24

(U) 315.000 430.000 24

(V) 430.000 590.000 24

(W) 590.000 810.000 24

(X) 810.000 1.110.000 24

chamado TC2DFTPL, desenvolvido por Sideris (1985) e Li e Sideris (1994), utiliza este

método e foi aplicado para toda a América do Sul para os modelos SAM_30s , SAM_1mv1

, SAM_1mv2 , DTM2002, GLOBE, GTOPO30, ETOPO2, JGP95E, TERRAINBASE e

ETOPO5.

O cálculo da correção de terreno para toda a América do Sul foi realizado através

do programa TC2DFTPL, selecionando áreas de 9◦ x 9◦, limite imposto pela capacidade

de memória computacional para calcular a transformada rápida de Fourier numa única

convolução. Nos limites da área em estudo, foram gerados arquivos de 7◦ x 7◦ ou 7◦ x

9◦. Para evitar os efeitos de borda, somente foram aproveitadas as áreas internas, 5◦ x

5◦ dessas quadrículas, que foram denominadas por números de 1 a 255, conforme Figura

141.

Foram feitos dois tipos de estudo:
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1. Cálculo da função kernel até um raio de 50 km, sendo que para o denominador do

kernel foi escolhida a opção de calcular até o 2◦ termo.

2. Cálculo da função kernel até um raio de 50 km, escolhendo-se para o denominador

do kernel a opção de calcular até o 3◦ termo.

Considerou-se o modelo topográfico como tendo a massa concentrada num prisma.

O raio de 50 km foi escolhido por ultrapassar a zona M de Hammer (Figura

37) e por permitir maior rapidez de processamento. O tempo consumido para o cálculo,

efetuado com um computador com processador Pentium IV(3GHz), 512 MB de memória

RAM, utilizando um MDT com espaçamento de 30”, foi de cerca de 17 horas.

Para altitudes menores do que 2.500 metros e além de 50 km, a correção de terreno

gravimétrica é negligenciável, conforme aponta Kirby e Featherstone (1999). Somente nas

quadrículas com altitudes acima de 2500 metros deve ser considerado um raio maior. Para

altitudes superiores a 6.000 metros, o acréscimo na correção de terreno está em torno de

6 mGal.

O cálculo da CT com o termo de 3a ordem, através do programa TC2DFTPL,

apresenta valores muito elevados quando os modelos de 1’ e 30” são utilizados em regiões

com variações bruscas da altitude. No caso da América do Sul, na maioria das vezes, essas

áreas encontram-se nos Andes. A CT com o termo de 2a ordem apresenta valores negativos

elevados nesses mesmos pontos, quando os resultados deveriam ser sempre positivos. A

Tabela 38 apresenta um exemplo dos pontos com problema na quadrícula 50 utilizando

o modelo SAM_1mv1. Na Tabela 39, pode-se observar o número de pontos por modelo

que apresentam este problema e a identificação das quadrículas. A Figura 142 mostra as

localizações deste pontos por modelo. Em regiões com variações bruscas de altitude, a CT

é maior, mas os valores obtidos com este programa ultrapassam o esperado. Heiskanen e

Moritz (1967) indicam que a CT é sempre positiva e que, mesmo em áreas montanhosas,

com altitudes de cerca de 3000 m, os valores da CT são da ordem de 50 mGal.

Para verificar o comportamento da CT para a América do Sul de uma forma

geral, decidiu-se eliminar os valores inconsistentes, pois esses ocorrem em poucas e isoladas

regiões e podem ter sido gerados por instabilidade no algoritmo do programa.

Para os modelos com espaçamento de 1’ e 30”, verificou-se que a CT com o termo

de 2a ordem apresenta resultados mais coerentes com as altitudes do que com termo de

3a ordem.
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Para os modelos ETOPO2, JGP95E, TERRAINBASE e ETOPO5, a CT com

termo de 3a ordem apresenta resultados coerentes com as altitudes.

As Figuras 143 a 152 apresentam a CT utilizando para o cálculo os mode-

los SAM_30s, SAM_1mv1, SAM_1mv2, DTM2002, GLOBE, GTOPO30, ETOPO2,

JGP95E, TERRAINBASE e ETOPO5, respectivamente.

Da análise das figuras, conclui-se que os modelos SAM_30s, SAM_1mv1

e SAM_1mv2 devido terem maior detalhamento topográfico acabam por fornecer uma

CT mais detalhada, principalmente utilizando para o cálculo o MDT de 30”.

Os modelos DTM2002, GLOBE e GTOPO30, apesar de terem espaçamento da

malha de 30”, apresentam resultados muito similares ao do ETOPO2. Isso ocorre devido

utilizarem praticamente as mesmas fontes de informação, sendo na maior parte obtidos

de cartas na escala de 1:1.000.000, não oferecendo uma CT melhor que os três modelos

propostos para este trabalho. A Tabela 40 apresenta a CT máxima dos MDTs, após a

eliminação dos resultados inconsistentes.

Uma opção ao programa TC2DFTPL pode ser o emprego do programa TC, que

calcula a CT de uma forma detalhada para cada ponto, subdividindo a região em duas

áreas, com espaçamento distinto da malha, sendo uma próxima e outra afastada do ponto

de cálculo (TSCHERNING; KNUDSEN; FORSBERG, 1994).
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Tabela 38: Pontos eliminados da quadrícula 50 do modelo SAM_1mv1.

φG λG CT CT Altitude

termo de 2
a ordem termo de 3

a ordem

(◦) (◦) (mGal) (mGal) (m)

5,083333 -76,216667 -13,616 328,416 1.149

5,066666 -76,216667 -74,723 667,266 1.051

5,066666 -76,199997 -57,638 729,069 4.087

5,050000 -76,300003 -6,457 179,005 622

5,050000 -76,266663 -6,365 206,308 1.037

5,050000 -76,250000 -120,432 987,886 3.444

5,050000 -76,233330 -55,247 512,676 654

5,050000 -76,216667 -111,165 901,455 860

5,050000 -76,199997 -84,027 889,946 4.031

5,033333 -76,250000 -73,314 544,153 650

5,033333 -76,233330 -18,200 429,306 3.080

5,033333 -76,216667 -73,287 630,941 980

5,033333 -76,199997 -36,740 599,132 3.931

Tabela 39: Número de pontos eliminados nos MDT e suas respectivas quadrículas.

Modelo N. de pontos Quadrículas

eliminados

SAM_30s 1.999 50 52 53 65 66 67 68 80 95 110 111 127 169 216 231 232

SAM_1mv1 39 50 65 67 110 216

SAM_1mv2 55 50 65 67 110 187 216

DTM2002 8 51 231

GLOBE 76 32 51 53 96 216 231 232 233 255

GTOPO30 76 32 51 53 96 216 232 233 255

Tabela 40: Correção de terreno obtidas por vários MDT

MDT CT max.(φG,λG) CT min. Média

mGal(◦,◦) mGal mGal

SAM_30s 163,932 ( -11,816667 , -74,591667 ) 0 0,354

SAM_1mv1 138,989 ( -12,266666 , -72,033333 ) 0 0,365

SAM_1mv2 138,989 ( -12,266666 , -72,033333 ) 0 0,362

DTM2002 135,558 ( -11,975000 , -74,283333 ) 0 0,257

GLOBE 128,960 ( -32,658333 , -70,016667 ) 0 0,272

GTOPO30 127,396 ( -10,541667 , -77,308333 ) 0 0,266

ETOPO2 142,779 ( -11,966667 , -74,300003 ) 0 0,320

JGP95E 80,912 ( 4,833333 , -76,500000 ) 0 0,236

TERRAINBASE 72,731 ( 11,000000 , -73,750000 ) 0 0,216

ETOPO5 56,142 ( 11,000000 , -73,833336 ) 0 0,198
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Figura 141: As 255 quadriculas utilizadas para a integração da correção de terreno
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Figura 142: Localização dos pontos que não foram considerados na CT
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Figura 143: Correção de terreno para o modelo SAM_30s
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Figura 144: Correção de terreno para o modelo SAM_1mv1
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Figura 145: Correção de terreno para o modelo SAM_1mv2
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Figura 146: Correção de terreno para o modelo DTM2002
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Figura 147: Correção de terreno para o modelo GLOBE
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Figura 148: Correção de terreno para o modelo GTOPO30
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Figura 149: Correção de terreno para o modelo ETOPO2
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Figura 150: Correção de terreno para o modelo JGP95E



243

Figura 151: Correção de terreno para o modelo TERRAINBASE
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Figura 152: Correção de terreno para o modelo ETOPO5
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6.3 Efeito indireto

O processo de redução gravimétrica das massas externas ao geóide dá origem

ao chamado Efeito Indireto sobre o potencial. O mesmo é resultante da modificação

do valor do potencial ocorrida pela condensação daquelas no interior do geóide. Como

conseqüência, este efeito gera um “geóide fictício". O valor da altura geoidal proporcionado

em tais condições pela fórmula de Stokes representa a separação entre o elipsóide de

referência e um “geóide fictício”, superfície equipotencial limitante da Terra modificada

(Figura 153), designado por co-geóide (GEMAEL, 1999). A separação (Nind) entre o geóide

e co-geóide é dada pela aplicação da fórmula de Bruns à diferença do potencial δW

(MARTINEC; VANICEK, 1994), ou seja,

Nind =
δW

γ
(6.4)

onde γ é a aceleração da gravidade da Terra normal sobre o elipsóide.

Figura 153: Geóide e co-geóide
Fonte: Heiskanen e Moritz (1967)

A diferença do potencial δW dependerá das reduções gravimétricas utilizadas.

Então, a cada redução gravimétrica corresponde um co-geóide diferente.

Para obter a altura geoidal tem-se que restaurar o efeito indireto (Nind) na altura

geoidal causada pela redução gravimétrica, ficando:

N = NC + Nind (6.5)
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onde NC é a altura com respeito ao co-geóide.

Para o cálculo do efeito indireto do terreno no geóide devido à condensação de

Helmert foi usado o programa IND.for. A fórmula implementada neste é (WICHIENCHA-

ROEN, 1982):

Nind = Nind 0 + Nind 1 + Nind 2 (6.6)

sendo

Nind 0 = −
πGρ̄Hn2

(P )

γ
(6.7)

Nind 1 =
Gρ̄

γ

[
∫∫

E

Hn − Hn(P )

l0
dxdy −

∫∫

E

Hn − Hn(P )
√

x2 + y2
dxdy

]

(6.8)

Nind 2 = −
Gρ̄

6γ

[
∫∫

E

Hn3 − Hn3
(P )

l30
dxdy

]

+
πGρ̄H2

m

2γ

[
∫∫

E

Hn − Hn(P )

l30
dxdy

]

(6.9)

onde

l0 =
√

x2 + y2 + H2
m (6.10)

Hn(P ), Hn são as altitudes do pontos de cálculo e do móvel, respectivamente;

Hm é a altitude média da área de cálculo.

O termo Nind 0 é a parte regular e Nind 1 + Nind 2 é a parte irregular da Equação

6.6. A parte regular é devido a não ser levada em conta no cálculo a irregularidade

da topografia; a parte irregular leva em consideração no cálculo as massas acima e a

inexistência de massas abaixo da estação P (Figura 138).

As integrais foram calculadas pela técnica FFT. O procedimento de utilização do

programa foi o mesmo usado para a CT, ou seja, os MDTs foram particionados em áreas

de 9◦ x 9◦; nos limites da área em estudo foram gerados arquivos de 7◦ x 7◦ ou 7◦ x 9◦.

Para evitar os efeitos de borda, somente foram aproveitadas as áreas internas, 5◦ x 5◦

dessas quadrículas, que foram numeradas de 1 a 255, conforme Figura 141.

O resultado deste esforço é apresentado na Tabela 41. O efeito indireto apresenta

valores mais negativos nos Andes, mas este efeito não é tão influenciado pela estrutura

topográfica dos modelos quanto a CT. Os modelos de 5’ apresentam resultados com valores

positivos ao sul da América do Sul, devido provavelmente à qualidade das informações

topográficas utilizadas nesta região, pois o mesmo não ocorre para os outros modelos

testados. As Figuras 154 e 155 apresentam o resultado do cálculo do efeito indireto
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utilizando os modelos SAM_30s e ETOPO5, respectivamente.

Tabela 41: Efeito indireto obtido para vários MDT

MDT Nind max. neg.(φG,λG) Nind max. pos. Média

m(◦,◦) m(◦,◦) m

SAM_30s -2,479( 0,0250000 , -78,0250000 ) 0,599( -10,5333333 , -77,3333333 ) -0,067

SAM_1mv1 -1,900( -27,1500000 , -68,5500000 ) 0,300( -20,4666667 , -28,8500000 ) -0,067

SAM_1mv2 -1,891( -27,1500000 , -68,5500000 ) 0,300( -20,4666667 , -28,8500000 ) -0,067

DTM2002 -2,118( 24,6583333 , -100,0000000 ) 0,559( 24,2833333 , -99,9666667 ) -0,067

ETOPO2 -1,894( -27,1000000 , -68,5666667 ) 0,093( 17,8000000 , -64,7666667 ) -0,067

JGP95E -1,877( -27,0833333 , -68,5833333 ) 0,183( -52,5000000 , -74,5833333 ) -0,066

TERRAINBASE -1,956( -54,1666667 , -72,0000000 ) 7,119( -52,5833333 , -74,0000000) -0,065

ETOPO5 -2,926( -19,7500000 , -70,0000000 ) 1,204( -52,5833333 , -74,0000000 ) -0,068
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Figura 154: Efeito indireto para o modelo SAM_30s



249

Figura 155: Efeito indireto para o modelo ETOPO5
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